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Hitaveitu &
gasskápar
fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar

Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager.
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl.
Fáanlegir í mörgum litum.

Gasskápar

Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir
og smíðaðir úr áli.
Láttu ekki stela af þér kútunum!
Blikksmiðjan Vík ehf / Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi / kt. 4309850279 / Sími: 557-1555 / blikkvik@blikkvik.is

Framtak Blossi mun á næstu dögum flytja alla
starfsemi sína að Vesturhrauni 1. Garðabæ.

Bjóðum
alla viðskiptavini
okkar velkomna
Framtak-Blossi
er orðinn umboðsaðili
fyrir
Volvo penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi

Hvar er loðnan?
Myndin hér fyrir ofan sýnir leiðalínur skipa sem leitað hafa síðustu vikurnar að loðnu á hafsvæðunum norður, austur og suðaustur
af landinu. Þrátt fyrir sex mælingaleiðangra á skipum sem aldrei hafa verið öflugri né betur tækjum búin þá finnst sáralítið af þessum
næst mikilvægasta nytjastofni þjóðarinnar – fiskistofni sem hefur ekki einvörðungu fjárhagslega þýðingu fyrir hagkerfið – heldur
gegnir einnig grundvallarhlutverki í vistkerfi sjávar við Ísland. Vonir um loðnuvertíð dofna með hverjum degi sem líður. Sé loðnan
horfin þá erum við í miklum vanda.

Humar
hruninn

Hvalveiðar
leyfðar

Gott í hrognkelsum

Framtak-Blos i erorðin umboðsaðil fyri
Sala á Volvo Penta
varahlutum og
viðgerðarþjónusta

VolvopentarafstöðvarogskrúfuvélaráÍslandi
Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík
www.blossi.is - blossi@blossi.is
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LEIÐARI

Hrun
loðnustofnsins

Minnkandi markaður fyrir
grásleppuhrogn – horfur ágætar

Aðeins kraftaverk getur bjargað því
að loðnuvertíð verði í ár. Mesta loðnuleit
sögunnar með stórum og afar vel búnum
skipum hefur ekki skilað neinu sem
gæti gefið vonir um að hægt sé að gefa
grænt ljós á veiðar. Nú líður að lokum
febrúar og loðnan ætti að vera gengin
upp á landgrunnið við suðurströndina.
Það eina sem gæti bjargað stöðunni nú
er að það kæmi loðnuganga norðan úr
Dumbshafi suður með Vestfjörðum og inn
á Breiðafjörð og Faxaflóa. Ólíklegt er þó
að slíkt gerist því menn hafa ekki fundið
mikið af loðnu norður í höfum – þrátt
fyrir dauðaleit.
Um margra ára skeið hefur verið full ástæða til að hafa áhyggjur af
loðnustofninum. Skoðum stöplarit yfir veiðar sem birt er á síðu 9 í
þessu blaði. Árlegar veiðar frá því upp úr aldamótum hafa nánast án
undantekinga verið undir meðaltali áranna 1968–2018. Síðust sex árin
hafa aflabrögðin verið langt undir þessu meðaltali. Undanfarnar þrjár
vertíðir hefur aflinn vart náð 200.000 tonnum. Nú hafa vissulega komið
loðnuleysisár áður, og þá einkum vegna nýliðunarbrests þar sem árgangur
misfórst, en niðursveiflan hefur aldrei verið jafn langvarandi og nú.
Loðnubrestur við Ísland dregur upp grafalvarlega sviðsmynd. Farið er
yfir efnahagslega þáttinn í greinni á síðu 9 og hér skal alls ekki gert lítið úr
neikvæðum áhrifum á fjárhag útvegsins, samfélaga sem reiða sig á loðnu
og sjálft þjóðarbúið í heild.
Hér í þessum leiðara vil ég þó líka benda á afleiðingarnar fyrir
vistkerfið sjálft á grunnslóðinni við landið. Til dæmis eru augljós tengslin
milli stærðar loðnustofnsins og vaxtar og viðgangs þorskstofnsins. Verði
loðnubrestur þá dregur úr vexti og þorskurinn horast. Þorskstofninn
minnkar og kvótar sömuleiðis. Við megum aldrei, ALDREI gleyma því
að loðnan er lykilinn að auðlegð Íslandsmiða. Vistkerfið byggir að stórum
hluta á því að þessi litli og næringarríki fiskur flæði yfir grunnslóðina í
lok vetrar, að hann hrygni þar og drepist og verði að næringu sem lífríkið
nýtur allt árið um kring. Hverfi loðnan getur það haft ófyrirsjáanlegar
afleiðingar – við gætum horft upp á hrun þorskstofnins í framhaldi af því.
Skilja menn alvöru þessa máls?


Magnús Þór Hafsteinsson, ritstjóri.

Galvaskir grásleppuveiðimenn með afla sinn.

A

lþjóðlegur upplýsingafundur
um grásleppumál - LUROMA
- var haldinn í Barcelona 1.
febrúar sl. Fundurinn er árlegur og var
nú haldinn í 31. skiptið. Það er LS sem
hefur veg og vanda af fundinum.

Rauðmaginn er vorboðinn ljúfi og brátt fer hann að berast á land með
hækkandi sólu og vori í lofti.

Farið yfir gang mála

Á slíkum LUROMA-fundum fara full
trúar helstu veiðiþjóða yfir gang veiða
á síðustu ver
tíð niður
staða hennar
sett í sam
hengi við fyrri ár. Fram
leið
endur upp
lýsa um stöðu mála
hvað varðar stöðu birgða og horfur
fyrir næstu vertíð. „Í stuttu máli var
niðurstaðan sú að jafnvægi sé milli
fram
boðs og eftir
spurnar og horfur
fyrir næstu vertíð ágætar. Horfur eru
á því að nægur markaður verði fyrir
bæði hrogn og búk gráspleppunnar.
Búkurinn hækkaði mikið í fyrra og
verð á hrognum hafa verið að hækka,”
segir Örn Pálsson framkvæmdastjóri
LS í spjalli við Ölduna.

Samdráttur í heimsveiði

Fundarboð
Aðalfundur

Félagar í Sjómannafélagi
Eyjafjarðar athugið!
Aðalfundur Sjómannafélags Eyjafjarðar
verður haldinn föstudaginn 8. mars 2019 að
Skipagötu 14, 4. hæð og hefst kl. 15:00
Dagskrá:
1. Venjuleg aðalfundastörf samkvæmt lögum félagsins.
2. Breytingar áreglugerð sjúkra- og orlofssjóðs.
3. Stjórnarkjöri lýst.
4. Önnur mál.

Gestir fundarins verða
Valmundur Valmundsson formaður SSÍ og
Hólmgeir Jónson framkvæmdastjóri SSÍ
Boðið verður upp á veitingar að loknum
fundi.
Félagar, mætum vel og stundvíslega.
Akureyri 26.02.2019
Stjórn Sjómannafélags Eyjafjarðar.

Á LUROMA-fundinum kom fram að
á síðustu ver
tíð var heims
veiði um
15% undir 10 ára meðaltali. Það er
áhyggjuefni að mati LS að markaður
fyrir grá
sleppu
hrogn hefur farið
minnkandi á síðustu árum og engin
teikn á lofti um að sú þróun sé að
breytast. Hins vegar hefur heildar
veiðin á grásleppu í heiminum líka
dregist saman þannig að minnkandi
markaður hefur ekki orðið til þess að
verð hafi lækkað. Þannig ríkir stöðug
leiki á markaðnum. Meðal
veiði í
heiminum síðustu þrjú ár var 18.300
tunnur af hrognum. Árin þrjú þar á
undan var meðalveiðin 21.400 tunnur.
Á árunum 2010 til 2012 var meðal
veiðin 27.000 tunnur.

Markaðsmálin rædd

Hvað veldur minnkandi veiði er erfitt
að fullyrða um, en ýmsar ódýrari vörur
eru sagðar vera í auknu mæli að fylla
í hillupláss grásleppuhrogna. Sam
keppni við smyrjur og aðrar tegundir
hrogna hefur aukist og óstöðugt fram
boð og verð á grá
sleppu
hrognum
virðist hafa áhrif.
Vottunarmál voru rædd á LUROMAfundinum og upplýst var um að stofn
mat á útsel, sem var ein af þremur
tegundum sem felldu MSC vottun á
Íslandi hefur hækkað um 50% á sex
ára tímabili. Óvissa ríkir um endur
heimt vottunarinnar og ekki líklegt að
hægt verði að spá fyrir um það fyrr en
í ljós að kemur hvort stjórnvöld setji
þær skorður á veiðarnar sem þarf til
að uppfylla skilyrði í aðgerðaráætlum
um endurheimt vottunarinnar.

Verðmæti grásleppuafurða
komið yfir tvo milljarða

Ú

t
flutnings
verð
mæti grá
sleppu
af
urða á sl. ári nam um 2,157
milljörðum. Það er 370 milljóna króna hækkun á útflutningsverð
mæti samanborið við árið 2017. Taflan sem fylgir þessari frétt er
fengin af heimasíðu Landssambands smábátaeigenda (smabatar.is). Hún
sýnir magn í tonnum og verðmæti í milljónum á sl. ári og á árinu 2017.
Af kavíar var mest flutt til Frakklands eða 71% alls þess kavíar sem var
framleiddur. Svíar keyptu 47% alls útflutnings af söltuðum hrognum og
Kínverjar 91% af frosinni grásleppu.
Á heimasíðu LS segir að einkar ánægjulegt sé að skoða útflutningstölurnar
sem sýna glöggt hversu vel hefur gengið að selja grásleppuna og þær af
urðir sem unnar eru úr henni. Kílóaverð í öllum flokkum hækkaði milli
ára, fryst grásleppa mest eða um 44%. Þess má að lokum geta að ekki eru
mörg ár síðan einungins hrognin voru hirt úr grásleppuni en fiskinum
hent. Nú er hann orðinn að verðmæti.
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Hjólastandar á bíla og í bílskúrinn.
Hver standur er fyrir 2-3 hjól.
Vönduð evrópsk framleiðsla.

YFIR 30 ÁRA REYNSLA Í AÐ ÞJÓNUSTA VIÐSKIPAVINI
- MIKIL ÞEKKING OG VÖNDUÐ VINNUBRÖGÐ -

Toppbogar á margar
gerðir bíla.
Farangursbox á allar gerðir bíla.
Stærðir 360 - 550 lítra
Vönduð evrópsk framleiðsla.

VÍKURVAGNAR EHF.

STYRKUR, ÞJÓNUSTA OG ÁREIÐANLEIKI
Víkurvagnar ehf. - Hyrjarhöfði 8. - 110 Reykjavík Sími 577-1090 - www.vikurvagnar.is - sala@vikurvagnar.is

Dráttabeisli á allar gerðir bíla ásamt ásetningu.
Fastar kúlur, smellukúlur og prófílbeisli.
Ásetning á staðnum. nnan mál
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Örn Pálsson:

Stjórn humarveiða – stofninn virðist rústir einar

Í

árlegri
skýrslu
Hafrannsókna
stofnunar sem út kom í júní árið
2017 var eftirfarandi ráðgjöf gefin um
humarveiðar: „Hafrannsóknastofnun
ráðleggur, í samræmi við nýtingarstefnu
sem mun leiða til hámarks afraksturs til
lengri tíma litið (MSY), að afli fiskveiði
árið 2017/2018 verði ekki meiri en 1150
tonn.“
Þó fisk
veiði
árið hafi verið fram
lengt og staðið fram á vetur 2018, tókst
ekki að veiða úthlutað magn, fjórðung
vantaði þar á, alls 281 tonn. Aldrei í 61
árs sögu humarveiða, hefur ársafli verið
minni en á árinu 2018 - 728 tonn.

Hrun í nýliðun

Eins og fram hefur komið hefur
orðið hrun í nýliðun sem leitt hefur til
þess að nánast engin humar yngri en 10
ára veiðist. Þróun nýliðunar humarsins
frá árinu 2010 til og með 2017 er þannig
að hún er varla merkjan
leg 2016.
Árið 2018 var hún samkvæmt skýrslu
stofnunarinnar í sögulegu lágmarki.
Á aðal
fundi LS í októ
ber sl. vék
undirritaður að ástandi humarstofnsins:
„Landssambandið hefur ávallt fylgst vel
með sjónar
miðum sjó
manna á líf
ríki
sjávar. Miðlað þeim síðan með sínum
hætti til Hafró. Til dæmis hafa sjómenn
bent á það í mörg ár að veiðiaðferðir
sem stundaðar eru á humri séu að ganga
frá stofninum. Jafnskjótt og hann vaxi er
trollað yfir búsvæðin hvert á fætur öðru.
Bent hefur verið á hvernig veiðarfærið
hefur breyst, þyngdin sé slík að nota
þarf stærstu skip til að draga trollin
eftir botninum. Heimiluð hefur verið
stækkun humar
skipa og tak
markanir
á veiði
tíma rýmkaðar. Þó ný
liðun sé
nú að nálgast núllið skal áfram haldið,
engar til
lögur um t.d. lokun svæða,
styttri veiðitíma eða léttara veiðarfæri.“

Dropinn holar steininn

Í ný
legri ráð
gjöf um humar
veiðar
fyrir árið 2019 leggur Hafrannsókna

stofnun til að óheimilt verði að nota
botn
troll við veiðar á af
mörkuðum
svæðum í Breiða
merkur- og Horna
fjarðardjúpi. Auk þess leggur stofnunin
til að allar humarveiðar verði bannaðar
í Jökul- og Lóns
djúpi. Heildar
veiði
verði ekki meiri en 235 tonn, eða aðeins
fimmtungur þess sem stofnunin ráð
lagði á síðasta ári.
Það vekur athygli að Hafrannsókna
stofnun skuli ekki gera greinar
mun
á stærð veiðiskipa og þunga trollsins.
Lagðir eru að jöfnu hvað varðar aðgang
að miðunum, 188 brúttótonna fiskiskip
með eitt troll og 531 brúttótonna skut
togari með tvö troll. Á undanförnum
árum hafa skipin sí
fellt orðið öflugri
og flest þeirra veiða með tvö troll. Þá
hefur þynging á milli tveggja trolla sí
fellt aukist og er að sögn kunnugra 1,5
tonn. Fargið grefur sig niður í botninn
þ.a. ef afllítill bátur lendir með trollið í
skurðinum situr allt fast.

Nær hálfrar aldar reynsla

Þann 11. janúar sl. birtist grein um
ástand humarstofnsins í Mannlífi. Þar
var m.a. viðtal við Ólaf Björn Þorbjörns
son skip
stjóra og humar
veiði
mann í
tæpa hálfa öld. Ólafur gerir út Sigurð
Ólafsson SF. Gefum Ólafi orðið: „Við
höfum eyði
lagt þetta sjálfir, sjó
menn
og útgerðarmenn, með ofveiði og allt
of stórvirkum veiðarfærum undanfarin
10 ár.“
Í viðtalinu segist Ólafur telja að sam
hengi sé á milli hruns stofnsins og þess
að stærri útgerðir hafi fyrir um 10 árum
breytt veiðiaðferðum sínum. „Þá fóru
þeir að koma á miklu öflugri skipum og
þyngdu veiðarfærin og hlerana.“
Ólafur segir orsökina fyrir hnignun
stofnsins megi rekja til þess að verið sé
að eyði
leggja sjávar
botninn þar sem
humarinn hefst við.

Að lúta náttúrunni og vera skyn
söm
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BLAÐINU ER DREIFT Á ÖLL FYRIRTÆKI
OG STOFNANIR Á LANDINU

Veiðisvæði humars
hér við land á
síðasta ári. Kort:
Hafró.

Humaraflinn frá
1980. Stöplarit:
Hafró.

Í Fiskifréttum þann 7. febrúar bregst
Sigurgeir Brynjar Kristgeirssonar for
stjóri Vinnslu
stöðvarinnar við til
lögum Hafró: „segir að í augnablikinu
sé töluverð óvissa í kringum komandi
vertíð – ekki síst hvort leyfi verður gefið
til að veiða það sem eftir varð af kvóta
síðustu vertíðar til viðbótar við þau 235
tonn sem leyfa á veiðar á þetta árið.“
Þarna á Sigurgeir Brynjar væntan
lega við að Hafrannsóknastofnun bæti
281 tonni við ráðleggingu sína – hækki
ráð
gjöfina um 120% á stofni sem
nú virðist rústir einar. „„Þetta hefur
mikil áhrif, bæði í fyrirtækjunum og
sam
fé
lögunum. En við ráðum ekki
við náttúruna hvað þetta varðar. Við
verðum bara að lúta henni og vera
skynsöm. Við erum ekki að fara að taka
sénsa á að veiða niður humar,“ segir

Binni.“
Spurningin er, getur það talist ráð
legt að auka ráðgjöfina yfir hundrað
prósent og með því sé ekki verið að
taka sénsa á að veiða niður humarinn?

Skynsamlegt að hvíla
veiðisvæðin

Eins og fram kom hafa humar
veiðar verið stundaðar frá árinu 1957.
Veiðistjórnun með kvótum var komið
á 1970 og hefur heildar
aflinn lengst
af fylgt ráðleggingum Hafrannsókna
stofnunar.
Því miður er fátt sem bendir til að
veiði í einhverri mynd verði á næstu
árum.
Skyn
sam
legt væri að hvíla veiði
slóðina, banna alfarið veiðar á henni.
Hefja veiðar að nýju með gildrum á

þriðjungi svæðanna, veiðar með einu
trolli á öðrum þriðjungi og tveimur
trollum á þriðja þriðjungi veiði
svæðanna. Með þessu móti fengist
saman
burður á árangri við upp
byggingu humarsstofnsins.

Best fyrir lífríkið

Í ályktunum aðalfundar LS síðustu
ár hefur verið skorað á stjórn
völd
að bregðast við á
standinu og leyfa
humrinum að njóta vafans.
„Að stjórn
völd hugi al
var
lega að
skaðsemi trollveiða á humri á lífríki
sjávar. Útfrá rannsóknum á skaðsemi
trollveiða liggur það í augum uppi að
ekki verði hægt að bjóða náttúrunni
upp á slíkar aðfarir til lengdar.“
Höfundur er framkvæmdastjóri
Landssambands smábátaeigenda.

Hrun í humarveiðum
H
afrannsóknastofnun ráðleggur að afli ársins 2019
verði ekki meiri en 235 tonn svo fylgjast megi
með stærðarsamsetningu og dreifingu stofnsins.
Jafnframt leggur stofnunin til að allar humarveiðar
verði bannaðar í Jökuldjúpi og Lónsdjúpi til verndar
uppvaxandi humri. Til að minnka álag á humarslóð
ráðleggur Hafrannsóknastofnun einnig til að veiðar með
fiskibotnvörpu verði bannaðar á afmörkuðum svæðum
í Breiðamerkurdjúpi, Hornafjarðardjúpi og Lónsdjúpi.
Í frétt frá Hafró segir að þéttleiki humarholna
við Ísland (0.07 holur/m2) mælist nú með því
lægsta sem þekkist meðal þeirra humarstofna sem
Alþjóðahafrannsóknaráðið
veitir
ráðgjöf
fyrir.
Samkvæmt eldri stofnmatsaðferð (VPA), sem beitt var
til mats á afrakstursgetu humarstofnsins, er stofnstærð
2019 metin einungis um þriðjungar af gátmörkum (Bpa).

Lengdarmælingar úr afla og stofnmælingum benda
einnig til nýliðunarbrests á undanförnum árum. Veiðar
á 235 tonnum árið 2019 ættu að gefa mynd af útbreiðslu
og stærðarsamsetningu stofnsins. Hafrannsóknastofnun
mun leita eftir auknu samstarfi við útgerðir um vöktun
á humarstofninum, t.d. með sýnatökum og skipulagi
veiða.
Stofnmatið í ár er byggt er á stofnmælingu þar sem
humarholur eru taldar með neðansjávarmyndavélum og
er það í þriðja sinn sem slík stofnmæling er framkvæmd.
Stofnmælingin er talin ná utan um öll þau svæði þar
sem humar finnst í veiðanlegu magni. Meðalþyngd
humra (130 g) er mjög há í sögulegu samhengi og
skýrist að mestu af þeim nýliðunarbresti sem verið hefur
í humarstofninum undanfarin ár og af því leiðir þessi
aukna hlutdeild eldri humars í afla.
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Snæbjörn Sigurðarson framkvæmdastjóri EIMUR

,,EIMUR stendur fyrir nýsköpun
og sjálfbæra fjölnýtingu“
T

öluverður áhugi er meðal til
tekins markhóps ferðamanna
um að upplifa sjálfæra nýtingu
náttúruauðlinda og samspil manns og
náttúru á jarðhitasvæðum. Meðal þess
sem Norðausturland hefur upp á að
bjóða í þeim efnum er fjölbreytt nýting
jarðhita, m.a. til rafmagnsframleiðslu,
en einnig í grænmetisræktun, fiskeldi
og heilsueflingu. Einnig má nefna líf
dísil og metanframleiðslu þar sem úr
gangi er breytt í orku. EIMUR vinnur
nú að því að virkja þennan áhuga í
samvinnu við orkufyrirtæki og ferða
þjónustuaðila á svæðinu til að bjóða
upp á skipulagðar ferðir þar sem þessir
þættir eru í fyrirrúmi.
EIMUR er samstarfsverkefni sem
snýr að bættri nýtingu orkuauðlinda
og aukinni nýsköpun í orkumálum
á Norðurlandi eystra. Að verkefninu
standa Landsvirkjun, Norðurorka,
Orkuveita Húsavíkur og Eyþing,
samband sveitarfélaga í Eyjafirði og
Þingeyjarsýslum. Auk þess eru Ís
lenski jarðvarmaklasinn og Íslenski
ferðaklasinn aðilar að verkefninu,
ásamt atvinnuþróunarfélögunum á
svæðinu. Eitt meginverkefna Eims er
að kortleggja náttúruauðlindir NA
lands með sérstaka áherslu á sjálfæra
nýtingu þeirra til eflingar byggðar og
mannlífs. Starfsmenn eru Snæbjörn
Sigurðarson framkvæmdastjóri og
Sunna Guðmundsdóttir sérfræðingur
í sjálfærum kerfum. Einnig hefur
félagið aðgang að hópi sérfræðinga
og fagaðila við þróun og framkvæmd
verkefna. Mikið samstarf hefur einnig
verið við Nýsköpunarmiðstöð Íslands,
Háskólann á Akureyri, ferðaþjónustu
aðila og fleiri.

Eimsmarkmiðin;

 Kortleggja og markaðssetja orku
auðlindir á starfssvæðinu með áherslu
á fjölþætta nýtingu hliðarstrauma
þeirra.
 Stuðla að aukinni verðmætasköpun
með sterkum stuðningi við nýsköpun.
 Stuðla að bættri nýtingu auðlinda.
 Stuðla að aukinni þekkingu á
samspili samfélags, umhverfis og
efnahags.
 Fjölga möguleikum svæðisins til
að takast á við áskoranir samtímans
og gera svæðið leiðandi á heimsvísu
þegar kemur að samspili orku, um
hverfis og samfélags með sjálfærni
og verðmætasköpun að leiðarljósi.
 Kortleggja og markaðsetja orkuauð
lindir á starfssvæðinu með áherslu
fjölþætta nýtingu hliðarstrauma
þeirra og mögulegrar hliðarstrauma í
annarra starfsemi.
Það er mikill jarðhiti á Norður
landi eystra og munum við eftir því
sem líður á verkefnið bæta við meiri
„EIMUR vinnur að mörgum
fjölbreyttum verkefnum sem
eiga það sameiginlegt að
tengjast jarðhita, fjölnýtingu
eða sjálfærni með
einhverjum hætti. Má þar
nefna matvælaframleiðslu,
ferðaþjónustu,
eldsneytisframsleiðslu,
rannsóknir, kynningarmál,
alþjóðleg samvinnuverkefni og
heilsueflingu.“

og meiri upplýsingum hér á síðunni,
en þangað til bendum við áhuga
sömum um orku á Norðurlandi eystra
á Kortasjá Orkustofnunar þar sem
meðal annars má finna allar borholur
á landinu.

Innviðagreining á Norðurlandi
eystra
EIMUR er þátttakandi í áherslu
verkefni sóknaráætlunar sem nefnist:
,,Innviðagreining á Norðurlandi
eystra.“ Auk Eims standa að því At
vinnuþróunarfélag Eyjafjarðar, At
vinnuþróunarfélag Þingeyinga og Ís
landsstofa. Innviðagreiningin byggir
á fyrri greiningum sem unnar voru
á félagssvæðum atvinnuþróunarfé
laganna. Áherslur Eims í verkefninu
snúa að því að greiningin taki með
yfirgripsmiklum hætti til jarðahita
auðlinda svæðisins, innviða sem þeim
tengjast og dragi fram helstu mögu
leika til sjálfærrar og skynsamlegar
nýtingar, sérstaklega þegar kemur að
vannýttum hliðarstraumum.
Innviðagreiningunni er ætlað að
bæta úr brýnni þörf á að safna saman
upplýsingum um svæðið og miðla
þeim með skilvirkari hætti en áður
hefur verið gert. Með þessu verk
efni verður innviðagreiningu fyrir
landssvæðið komið á veflægt form
og verða þá upplýsingarnar aðgengi
legri, gefa möguleika á gagnvirkni og
jafnframt verður hægt að uppfæra
gögnin með einföldum hætti. Einnig
opnast sá möguleiki að önnur land
svæði geti nýtt sér þessa vinnu til að
framkvæmda sambærilega innviða
greiningu á sínum svæðum.
Snæbjörn Sigurðarson fram
kvæmdastjóri segir að félagið hafi
margþættan tilgang, m.a. að halda
utan um þróunverkefni, standa að
hugmyndasamkeppnum, styðja við

nýsköpun og vekja íbúa til vitundar
um mikilvægi jarðhitans.
,,Félagið er m.a. samstarfsvett
vangur orkufyrirtækja, sveitarfélaga,
háskóla, frumkvöðla, rannsóknar
aðila og annarra sem standa að mis
munandi þróunarverkefnum.“
Hver eru þessi þróunarverkefni og
hverjir nýta sér helst þær niðurstöður
sem þaðan koma? ,,Frumkvöðlar hafa
verið duglegir að sækja í þetta og nýta
sér upplýsingarnar. Mörg þeirra hafa
komið til okkar í gegnum hugmynda
samkeppnir, þar sem frumkvöðlar
geta mótað sínar hugmyndir áfram
með stuðningi okkar og fleiri sam
starfsaðila. Hugmyndasamkeppni um
nýtingu heita vatnsins úr Vaðlaheiðar
göngum skilaði mörgum góðum
hugmyndum sem sumar hverjar eru
enn í þróun. Sama má segja um sam
keppnina: „Gerum okkur mat úr jarð
hitanum“ sem Eimur hélt síðasta vor.
Þar komu fram margar áhugaverðar
hugmyndir sem hafa burði til þess að
verða að veruleika.“
Er mikið um orkuauðlindir á
norðausturhorni landsins sem ekki
er þekktar að neinu marki? ,,Þær eru
sennilega flestar orðnar þekktar í
dag en það hefur skort ákveðna yfir
sýn. Það sem vantaði einnig voru
frekari upplýsingar um möguleika til
nýtingar, t.d. við fiskeldi, raforkufram
leiðslu og um hentugrar staðsetningar
á slíkri starfsemi. Við höfum tekið þátt
í að kortleggja hvernig best er að nýta
þær orkulindir sem eru hér; að safna
saman upplýsingum svo þær séu að
gengilegar sem flestum, miðla þeim og
koma á framfæri eins og hægt er.“

Nýta steinefni úr borholum

Gæti komið til ykkar aðkomu með
ykkar þekkingu ef farið yrði að virkja

önnur háhitasvæði en þau sem þegar
hafa verið virkjuð, t.d. nýlega á Þeista
reykjum? ,,EIMUR kemur ekki beint
að virkjanaframkvæmdum heldur
skoðar möguleika til fjölnýtingar
strauma sem þar verða til. Þekkt eru
verkefni þar sem steinefni sem koma
upp úr borholum hafa verið nýtt
með árangursríkum hætti. Á Hellis
heiði hefur náðst góður árangur í að
nýta kísil sem þar fellur til við fram
leiðslu fæðubótaefna. Í því samhengi
má nefna að efnasamsetning jarðhita
vatns hér á svæðinu gæti t.d. boðið
upp á slíka nýtingu.“

,,Græni Túrinn“

,,EIMUR er í samstarfi við ferða
þjónustuaðila um að þróa ferðir sem
tengjast jarðhita með einum eða
öðrum hætti, t.d. ferðapakka sem
byggja á sjáfærri orkunýtingu. Áhugi
erlendra ferðamanna fer stöðugt
vaxandi á þeim þætti ferðaþjónustu
hérlendis. Vinnuheiti verkefnisins
er ,,Græni Túrinn“ Í október kom til
landsins rýnihópur sem prufukeyrði
túrinn til að safna gögnum og reynslu
til frekari þróun verkefnisins. Það
heppnaðist vel og er unnið að því að
koma túrnum enn betur á framfæri á
alþjóðavísu.
Töluverður áhugi er meðal tiltekins
markhóps ferðamanna um að upp
lifa sjálfæra nýtingu náttúruauðlinda
og samspil manns og náttúru á jarð
hitasvæðum. Meðal þess sem Norð
austurland hefur upp á að bjóða í þeim
efnum er fjölbreytt orkuframleiðsla
með jarðhita og vatnsafli til rafmagns
framleiðslu sem og lífdísil og metan
framleiðslu þar sem úragangi er breytt
í eldsneyti. Nýting jarðhita til ræktunar
á grænmeti á sér einnig langa sögu á
svæðinu og er sífellt verið að leita nýrra
leiða til að nýta jarðhitann enn frekar
til matvælaframleiðslu. Þetta sam

spil manns og náttúru finnst mörgum
áhugavert og vilja kynna sér það nánar.
Til að mæta þeim áhuga, og ekki síður
til að auka fjölbreytni í nýtingu jarð
hitans, hófst þróun "Græna Túrsins"
í samvinnu við aðila í ferða og orku
geiranum. Nokkrar útgáfur af túrnum
hafa verið skilgreindar og voru þær
prufukeyrðar í október með rýnihóp
sem endurspeglar markhópinn sem
horft er til. Ein útgáfa túrsins fól í sér
að skoða jarðfræði Mývatnssveitar,
kynna sér Kröfluvirkjun, Laxárvirkjun,
gróðurhúsin að Hveravöllum, kíkja á
villta gullfiska, gæða sér á jarðhitamat
vælum á Sölku á Húsavík og fara svo í
Sjóböðin þar.
Önnur útgáfa snýst um Akureyri og
nágrenni þar sem farið var yfir starf
semi Norðurorku, kíkt heimsókn í
Orkey til að skoða lífdíselframleiðslu,
farið í Moltu, Glerárvirkjun skoðuð
sem og metanvinnsla í Glerárdal, farið
á Kaffi Kú og kíkt við í Laugalandi.
Bundnar eru vonir við að fljótlega
verði þessir túrar, og fleiri sambæri
legir, orðnir að föstum lið í ferða
þjónustuflóru svæðisins.“

Innri greining

,,Þessa dagana erum við fyrst og
fremst að vinna að innviðagreiningu,
sem snýst um korlagningu auðlinda
og innviða á NAlandi, sem byggir á
grunni sem atvinnuþróunarfélögin
unnu á sínum tíma. Þar kemur m.a.
fram hvaða tækifæri bjóðast hér og
farið í að kynna þau út á við, bæði
fyrir innlendum og erlendum aðilum.
Möguleikarnir til sjálfærrar nýtingar
eru miklir og einnig með hverjum er
hentugt að starfa á hverjum tíma. Helsta
viðfangsefnið sem EIMUR stendur
frammi fyrir er að velja hvaða verk
efni á að keyra áfram hverju sinni því
möguleikarnir eru nánast óþrjótandi,“
segir Snæbjörn Sigurðarson.
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Grænt ljós á
hvalveiðar
næstu fimm árin

K

ristján Þór Júlíusson,
sjávarútvegsog
landbúnaðarráðherra,
undirritaði í síðustu viku
reglugerð
sem
heimilar
áframhaldandi
veiðar
á
langreyði og hrefnu árin 2019–
2023. Nær ákvörðunin til veiða
á fimm ára tímabili, eins og fyrri
reglugerð gerði.
Ákvörðun þessi byggist á
ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar,
en jafnframt hafði ráðherra
hliðsjón af nýlegri skýrslu
Hagfræðistofnunar
Háskóla
Íslands um þjóðhagsleg áhrif
hvalveiða.
Við
ákvörðun
sína
studdist
ráðherra
einnig við minnisblað frá
Hafrannsóknastofnun,
sem
hann óskaði eftir í kjölfar skýrslu
Hagfræðistofnunar.
Þetta
minnisblað birtist í heild hér í
Öldunni (sjá síðu 8).

Samtök ferðaþjónustunnar álykta gegn hvalveiðum

Í

síðustu viku sendi stjórn Samtaka
ferða
þjónustunnar frá sér eftir
farandi ályktun:
Samtök ferðaþjónustunnar lýsa yfir
vonbrigðum með að sjávarútvegsráð
herra hafi í vikunni undirritað reglu
gerð sem heimilar á
fram
haldandi
veiðar á langreyði og hrefnu til næstu
fimm ára, eða til ársins 2023.
Frá því veiðar á langreyði hófust
á nýjan leik árið 2009 hafa veiðarnar
ekki verið sjálfbærar og tap
rekstur
verið á starfseminni. Veiðar á stórhveli
við Íslandsstrendur hafa um langt ára
bil verið mikið hitamál, ekki bara hér á
landi heldur um allan heim. Þá er ljóst
að óeining er í ríkisstjórninni um að
gefið verið út áframhaldandi leyfi til
veiða á langreyði.
Í aðdraganda ákvörðunarinnar
óskaði sjávarútvegsráðherra eftir
skýrslu frá Hagfræðistofnun Háskóla
Ís
lands, en skýrslunni var ætlað að
meta þjóðhagsleg áhrif hvalveiða. Við
gerð skýrslunnar var lítið sem ekkert
til
lit tekið til ferða
þjónustunnar –
stærstu
útflutningsatvinnugreinar
þjóðarinnar – sem hlýtur að draga
veru
lega úr vægi hennar og grafa
undan ákvörðun sjávarútvegsráð
herra. Full
yrða skýrslu
höfundar „að
engar vísbendingar séu um að hval
veiðar hafi orðið til þess að margir hafi
hætt við Ís
lands
ferð“ og að „senni
lega hafi hvalveiðar lítil áhrif á ferða
mannastraum til landsins.“
Samkvæmt skýrslu Hagfræði
stofnunnar námu útflutningstekjur
af langreyði á árunum 2009 – 2017
um 11,3 milljörðum króna, eða tæp
lega 1,3 milljörðum króna á ári. Það
er lægri upp
hæð en ferða
þjónusta
skapar á dag í gjaldeyristekjur fyrir
þjóðarbúið.

Á undanförnum árum hefur ferða
þjónusta vaxið jafnt og þétt upp í að
vera lykil
at
vinnu
grein hér á landi.
Þrátt fyrir að nú séu blikur á lofti
í um
hverfi ferða
þjónustunnar og
staðan sé viðkvæm er Ísland komið á
kortið sem áfangastaður fyrir ferða
menn um allan heim. Það sama er
ekki hægt að segja um hvalveiðar sem
litnar eru hornauga víða um heim og
jafn
vel for
dæmdar af stórum hluta
heims
byggðarinnar, enda banna al
þjóða
samningar við
skipti við með
hvala
af
urðir á milli flestra þjóða.
Markaðs
svæðið er tak
markað við
Noreg, Japan og Lýð
veldið Palá.
Markaðssvæði ferðaþjónustunnar er
hins vegar heimurinn allur.
Með á
kvörðun sinni um á
fram
haldandi veiðar á langreyði er sjávar
útvegsráðherra að tefla á tvær hættur
og fórna meiri hags
munum fyrir
minni. Skynsamlegra er að leyfa þeim
útflutningsatvinnugreinum sem færa
þjóðarbúinu hundruð milljarða króna
í út
flutnings
tekjur ár hvert að njóta
vafans og stuðla að eflingu þeirra í stað
þess að berja hausnum við steininn og
halda úti at
vinnu
grein sem stendur
ekki undir sér.
Í skýrslu Hag
fræði
stofnunnar er
bent á mikil
vægi þess fyrir vel
ferð
þjóðar að „tryggja hagkvæma nýtingu
auðlindanna“, en skýrslan sker í raun
úr um að hvalveiðar eru ekki þjóðhags
lega hagkvæmar og skipta í raun engu
máli í hagkerfinu.
Áður en stórar á
kvarðanir eru
teknar – líkt og leyfi til hvalveiða eru
– þarf að kanna til hlítar hvaða áhrif
veiðarnar kunna að hafa á aðrar út
flutningsatvinnugreinar þjóðarinnar.
Byggja þarf á staðreyndum og gögnum
í stað tilfinninga líkt og gert hefur verið

í aðdraganda ákvörðunar sjávarútvegs
ráðherra. Þegar um er að ræða stærstu
útflutningsatvinnugrein þjóðarinnar
dugir ekki að byggja á orðalagi eins
og „engar vís
bendingar“ og „senni
lega“ líkt og skýrslu
höfundar Hag
fræðistofnunnar Háskóla Íslands gerðu
þegar fjallað var um áhrif hvalveiða á
Axel Helgason formaður LS.

Svarar yfirlýsingu stjórnar SAF

A

xel
Helgason
formaður
Landssambands smábátaeig
enda (LS) hefur ýmislegt að
athuga við yfirlýsingu stjórnar Sam
taka ferðaþjónustunnar vegna þess að
hvalveiðileyfi verða nú endurnýjuð til
næstu fimm ára. Axel bendir í færslu
á Facebook-síðu LS að samtök hans
hafi á undan
förnum árum á
lyktað
um stuðning við hvalveiðar.

Mengun ferðaiðnaðarins

Reki ehf. er stoltur umboðsaðili
fyrir Donaldson á Íslandi.
Eigum hverskyns síur á lager.
Reki ehf

Höfðabakka 9

110 Reykjavík

Sími: 562 2950

Fax: 562 3760

E-mail: bjorn@reki.is

Vefsíða: www.reki.is

straum ferðamanna til landsins.
Samtök ferðaþjónustunnar skora
á stjórnvöld að gera úttekt á áhrifum
hvalveiða á helstu viðskiptamarkaði
ferðaþjónustu og annarra útflutnings
atvinnugreina erlendis. Þannig er
hægt að undirbyggja ákvarðanir sem
hafa áhrif á þjóðarhag.

Síðan setur Axel spurningamerki
við sjáfbærni ferðaþjónustu á Íslandi
og í heiminum. „Samkvæmt nýlegum
rannsóknum virðist ferðaþjónusta
á heimsvísu vera ábyrg fyrir um 8%
af útblæstri gróðurhúsalofttegunda
og fer þá að slaga upp í aðrar sam
göngur. Held að ferða
þjónustunni
yrði hollt af því að líta inn á við og
fara í naflaskoðun með það að mark
miði að geta í fram
tíðinni talað á
trúverðugan hátt um sjálfbærni. Sú
aukning ferðamanna sem hefur orðið
í kjölfar hrunsins hefur notið með
virkni umhverfissinna, en auðvelt er
að leiða líkur að því að mengun frá
ferðamannaiðnaði á Íslandi sé meiri
en samtals frá stóriðju og sjávarút
vegi. Í þessu samhengi má benda á
að samkvæmt eldsneytisspá orku
stofnunar munu flugsamgöngur
brenna um 350 þúsund tonnum af
eldsneyti á þessu ári en sjávarútvegur
og iðnaður á Íslandi brenndi samtals
um 150 þúsund tonnum 2018.”
Axel spyr einnig hver séu um
hverfisáhrif hvalaskoðunar, sé tekið
með í reikninginn að hluti ferða
manna sem hingað koma eru sagðir
koma eingöngu til að skoða hvali?
„Væri ekki ágætis verkefni fyrir Hag
fræðistofnun að taka næst fyrir um
hverfisáhrif hvalaskoðunar bæði út
frá útblæstri sem stafar af flutningi
ferða
manna og síðan út
blæstri frá

vélum í skipum stærstu aðilana sem
notast við vélar sem ekki yrði heimilt
að nota í neinu nútíma samgöngu
tæki á landi vegna mengunar?”

Kjánalegur hroki

Axel Helga
son víkur síðan að
fullyrðingum SAF um að taprekstur
hafi verið af hvalveiðum síðan 2009.
„Rétt að benda á að samkvæmt frétt
í Fréttablaðinu 13. desember 2018,
skilaði aðeins eitt fyrirtæki í hvala
skoðun hagnaði árið 2017 og fróð
legt væri að fá samantekt á rekstrar
tapi þeirra allra frá 2009. Kjánalegur
hrokinn í að berja sér á brjóst og bera
saman gjaldeyristekjur sem þúsundir
aðila skapa á ársgrundvelli, við út
flutningstekjur eins fyrirtækis.”

Víðtæk neik væð áhrif

Að lokum skrifar for
maður LS:
„Varðandi orðspor landsins og hvaða
áhrif hvalveiðar hafa á það, held ég
að þeim sem gera út hvalaskoðunar
skip yfir þann árstíma sem veður eru
válynd og nánast engin hvalur sést
innan farsviðs þeirra, ættu frekar að
huga sjálfir að því orðspori sem þeir
skapa þeim iðnaði sem þeir kjósa að
vera í.
Áður en stórar á
kvarðanir eru
teknar af hálf opin
berum fyrir
tækjum um að fara í markaðs
her
ferðir í þeim tilgangi fá fleiri ferða
menn til landsins eins og Íslandsstofa
hefur gert og er að gera, þarf ekki að
spyrja fólkið í landinu hvort að nóg
sé komið. Þurfum við ekki að kanna
áhrif af aukningu ferðamanna á lífs
gæði Íslendinga? Og í þeirri úttekt
ætti til dæmis að velta upp áhrifum
þessara aukningar á hús
næðis
verð, skipu
lag byggðar, sam
göngur,
mengun, á
troðningi á ó
snortna
nátúru og aðgengi að náttúruperlum.”
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Íslenskur fiskiðnaður gengur í gegnum miklar breytingar þar sem fjórða iðnbyltingin leikur stórt
hlutverk. Tæknivæðing og sjálfvirkni eykst og kallar á breytta hugsun. Uppbygging flæðis vinnslu og
aðkoma starfsfólks að því eru lykilatriði sem skapa góðan vinnustað og skila góðri vöru.
Framtíðarsýn og heildarmynd eru lykilorð í okkar störfum.
Við óskum G.Run til hamingju með nýja, glæsilega og tæknivædda fiskvinnslu.
Þökkum frábært samstarf.
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Minnisblað HAFRÓ til sjávarútvegsráðherra um hvalveiðar
Langreyðatarfur flensaður á plani í Hvalfirði

U

m leið og Kristján Þór Júlíus
son sjávarútvegsráðherra til
kynnti ákvörðun sína um að
leyfi skyldu gefin til hvalveiða næstu
fimm árin, birti ráðu
neyti hans
minnisblað sem Dr. Gísli Víkingsson
hvalasérfræðingur á Hafrannsókna
stofnun tók saman um hvalveiðarnar.
Í því eru dregnar saman mikivægar
upp
lýsingar sem ráð
herrann hefur
sjálfsagt haft til hliðsjónar þegar hann
komst að sinni niður
stöðu. Aldan
birtir hér í heild minnisblað Dr. Gísla
Víkingssonar með góðfúslegu leyfi
hans:

Grundvöllur veiðiráðgjafar um
langreyði og hrefnu

Veiðar á stór
hvölum hafa verið
stundaðar með hléum frá landstöðvun
við Ísland frá árinu 1883. Frá árinu
1948 takmörkuðust veiðarnar við við
starfsemi hvalstöðvarinnar í Hvalfirði
og var meðalársveiðin 234 langreyðar
og 68 sandreyðar á tímabilinu 1948–
1985 og 82 búr
hvalir á tíma
bilinu
1948–1982. Auk þess hafa veiðar á
hrefnu verið stundaðar við Ísland frá
árinu 1914. Árið 1986 gekk í gildi
ákvörðun
Alþjóðahvalveiðiráðsins
(IWC) um tíma
bundið bann við
öllum hvalveiðum í atvinnuskyni. Eitt
meginmarkmið
hvalveiðibannsins,
sem upphaflega átti að standa í 4 ár,
var að styrkja vísindalegan grundvöll
hvalveiða með þróun veiðistjórnunar
kerfis sem skyldi vera sér
stak
lega
var
færnis
legt og tryggja sjálfbærni
hval
veiða í fram
tíðinni. Vísinda
nefnd IWC lauk vinnu við slíkt veiði
stjórnunarlíkan (RMP) árið 1992 eftir
6 ára þróunarvinnu. Kerfið er eitt hið

var
færnasta sem þróað hefur verið
fyrir nýtingu á nokkrum dýrastofni
í heiminum enda voru margir hvala
stofnar í heiminum í slæmu ástandi
eftir ofveiðar fyrri alda.
Þrátt fyrir þessa vinnu og sam
þykkt vísindanefndar hefur Alþjóða
hval
veiði
ráðið enn ekki aflétt alls
herjar
banninu. Ís
land sagði sig úr
IWC árið 1992 og gekk aftur inn ára
tug síðar og þá með fyrirvara um hval
veiðibannið. Íslendingar stunduðu
takmarkaðar hvalveiðar í vísindaskyni
árin 1986–1989 og 2003–2007 og hófu
veiðar í atvinnuskyni að nýju á lang
reyði og hrefnu árið 2006. Aflamark
hval
veiðanna grund
vallast á veiði
ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar sem
byggir á viðamiklum vísindaúttektum
vísindanefnda
Alþjóðahvalveiði
ráðsins (IWC) og Norður Atlantshafs
Sjávarspendýraráðsins (NAMMCO).
Markmið ráðgjafarinnar er að tryggja
hámarksafrakstur
hvalastofnanna
en þó er mjög rík á
hersla lögð á
gæta varúðarsjónarmiða þannig að
hverfandi líkur séu á ofveiði. Lang
tímaafrakstur hvalastofna er al
mennt talinn vera mestur þegar stærð
stofnanna er 60–72% af því hámarki
sem vist
kerfið myndi setja þeim ef
þeir væru ekki nýttir. Veiðistjórnunar
kerfi IWC (RMP) miðast því við að
halda stofnum á þessu bili en alger
friðun tekur gildi ef þeir fara niður
fyrir 50%. Samkvæmt ofangreindum
RMP úttektum eru stofnar hrefnu og
langreyðar ofan ofangreindra marka
(60–72%) sam
kvæmt öllum raun
hæfum forsendum og teljast því í góðu
ástandi.
Á þessum grund
velli hefur Haf

rannsóknastofnun ráðlagt að árlegar
veiðar á tímabilinu 2018-2025 verði að
hámarki 161 langreyð og 217 hrefnur.

Stofnþróun

Frá því að talningar hófust árið
1987 hafa orðið talsverðar breytingar
á fjölda og útbreiðslu margra hvala
stofna. Langreyði hefur fjölgað jafnt
og þétt við Ísland frá upphafi hvala
talninga árið 1987 og var fjöldinn í
síðustu talningu (2015) sá mesti síðan
talningar hófust. Þá var fjöldinn á
stofnsvæðinu (Mið-Norður Atlants
haf) metinn 37.243 langreyðar (95%
vik
mörk 25.811–52.392) sem jafn
gildir um þreföldun stofnstærðar frá
fyrstu talningu 1987. Þótt vik
mörk
einstakra talninga séu umtalsverð er
fjölgunin á tímabilinu vel tölfræðilega
marktæk.
Veiðar voru tak
markaðar á
talningatímabilinu 1987–2015 (alls
922 langreyðar eða 32 á ári), enda lágu
þær alveg niðri vegna banns IWC á
tíma
bilinu 1990–2005. Frá endur
upp
töku hval
veiða árið 2006 hefur
meðalveiðin verið 66 dýr á ári sem er
einnig undir veiðiráðgjöf Hafrann
sóknastofnunar. Meginskýringin er
að engar veiðar voru stundaðar sex
þessara ára. Meðalveiði langreyðar á
tímabilinu 1948–2006 (234/ári) virðist
hins vegar hafa nægt til að halda aftur
af fjölgun á því tímabili ef miðað er
við afla á sóknareiningu. Mikil fjölgun
langreyðar á síðustu áratugum sýnir
að veiðarnar á tímabilinu hafa verið
vel undir mörkum sjálfbærni og stað
festa enn frekar varfærnissjónarmiðin
í núverandi ráðgjöf Hafrannsókna
stofnunar fyrir tíma
bilið 2018–2025

(161 langreyður á ári).
Hrefnu hefur fækkað mikið á
grunnsævi við Ísland frá síðustu alda
mótum. Talningar benda ekki til að
þar sé um að ræða minnkun í stofn
stærð heldur virðist útbreiðslan hafa
hnikast norður vegna fækkunar mikil
vægra fæðutegunda að sumarlagi (síli
og loðna). Ekki er talið að hrefnu
veiðar sem stundaðar hafa verið við
Ísland síðan 1914 hafi haft umtalsverð
á
hrif á stærð hrefnu
stofnsins (MiðNorður Atlantshafsstofn) sem telur
að lágmarki 50 þúsund dýr. Fækkunin
á grunn
sævi við Ís
land hefur frá
aldamótum þó leitt til um helmings
lækkunar í ráðgjöf Hafrannsókna
stofnunar sem nú nemur 217 hrefnum
á ári og byggist á RMP út
tektum
vísindanefndar IWC eins og ráðgjöfin
um langreyði.
Raun
veiði undan
farin ár (að
meðaltali 41 hrefna 2008–2018) hefur
verið langt undir þessu marki og því
vel innan marka sjálfbærni.

Válisti IUCN

Alþjóðanáttúruverndarsjóðurinn
(IUCN) gefur út alþjóðlegan válista
sem ætlað er að gefa yfirlit um stöðu
lífvera á hverjum tíma. Grunneiningin
í flokkunar
kerfi vá
listans er tegund
og hefur það sætt nokkurri gagnrýni
sérstaklega hvað varðar tegundir sem
skiptast í marga aðskilda stofna sem
geta verið í ólíku ástandi hvað varðar
verndun. Sérstaklega getur þetta gefið
villandi mynd fyrir tegundir eins
og stóru skíðis
hvalina sem finnast
um víða ver
öld en skiptast í fjöl
marga óháða stofna eða deilitegundir.
Flokkun þeirra á heimsvísu mun alltaf

ráðast af stöðu stofnanna á Suðurhveli
jarðar sem voru geysistórir fyrir tíma
hvalveiða en eru flestir í bágu ástandi
enn í dag. Þar á meðal er langreyður
sem hefur verið flokkuð í útrýmingar
hættu (EN: endan
ger
ed) á heims
listanum þótt skýrt hafi komið fram
í greinar
gerð IUCN að lang
reyður
í Norður Atlantshafi sé í mun betra
á
standi. Það endur
speglast einnig í
válista Evrópusambandsins sem tekur
til austurhluta Norður Atlantshafs
þar sem langreyður er ekki flokkuð í
hættu. Þrátt fyrir þetta hefur flokkun
langreyðar sem EN á heimslistanum
mikið verið beitt í á
róðurs
stríðinu
um hvalveiðar Íslendinga. Árið 2018
var flokkun lang
reyðar á heims
lista
IUCN breytt úr „út
rýmingar
hættu“
í „viðkvæm staða/í nokkurri hættu“
(VU: vulnerable) m.a. í ljósi fjölgunar
á Suðurhveli.
Í árs
lok 2018 kom út á vef
síðu
Náttúrufræðistofnunar Íslands fyrsti
svæðis
bundni vá
listinn fyrir ís
lensk spendýr þar sem beitt er sömu
við
miðum og á heims
lista IUCN
(https://www.ni.is/midlun/utg afa/
valistar/spend yr/valisti-spend yra).
Þar flokkast langreyður sem „ekki í
hættu“ (LC: least concern) sem stað
festir enn frekar gott ástand stofnsins
hér við land. Í þeim flokki eru einnig
hrefna, sand
reyður og hnúfu
bakur
auk smærri tannhvala.
Hrefna flokkast einnig sem LC á
heimslista IUCN.

Hvalir í vistkerfi sjávar

Hvalir eru líklega óvíða eins stór
og mikilvægur hluti sjávarvistkerfa
eins og hér við land. Sam
kvæmt
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talningum undanfarinna áratuga hafa
orðið umtalsverðar breytingar á hvala
stofnum við landið þó mismiklar eftir
tegundum. Þar ber hæst mikla fjölgun
hnúfubaks og langreyðar og tilfærslu í
útbreiðslu hrefnu. Út frá síðustu stofn
stærðartölum nemur heildarafrán 12
helstu hvalategunda við Ísland u.þ.b.
7.6 milljónum tonna á ári. (þar af 3,3
milljónir tonna af fiski). Stórtækustu
af
ræningjarnir eru lang
reyður (1,8
milljón tonn), hrefna (1,5 milljón
tonn) og hnúfu
bakur (1,1 milljón
tonn).
Vistfræðilegt samspil hvala- og
fiskistofna er flókið og erfitt að meta,
ekki síst á tímum mikilla breytinga
í umhverfi sjávar eins og orðið hafa
síðustu tvo ára
tugi. Til lengri tíma
litið er ljóst að af
rán hvala verður
umtalsvert minna ef hvalveiðar verða
stundaðar sam
kvæmt RMP kerfinu
en það væri án hvalveiða. Núverandi
þekking á vistkerfinu gefur þó ekki
tilefni til að meta (með nokkurri ná
kvæmni) hve stór hluti þessa mis
munar á afráni gæti leitt til aukins
af
raksturs annarra nytja
stofna. Auk
beins afráns er líklegt að samkeppni
ríki milli hvala og annarra nytjastofna
sjávar, en á þann þátt er heldur ekki
unnt að leggja magn
bundið mat á
grundvelli fyrirliggjandi þekkingar. Þó
sýna rannsóknir umliðinna áratuga að
samkeppni um fæðuna í sjónum geti
verið tak
markandi þáttur varðandi
kynþroskaaldur, frjósemi og vaxtar
hraða lang
reyða hér við land. Þótt
fyrirliggjandi þekking gefi ekki tilefni
til magnbundinnar spár um hugsan
lega áhrif slíkra hvalveiða á afrakstur
tiltekinna fiskistofna, verður að telja
líklegt að slík áhrif yrðu jákvæð vegna
minnkaðs afráns og/eða samkeppni.
Flestir eru sammála um að taka
beri aukið tillit til vistfræðilegs sam
spils tegunda í tengslum við stjórn
nýtingar auðlinda hafsins. Enn er þó
langt í land í því sambandi en mikil
vægt er að á
hrif hvala séu metin
sem hluti af þróun slíkrar vistkerfis
nálgunar. Ný
lega hefur verið sett
fram kenning um jákvæð áhrif hvala
með dreifingu næringarefna milli laga
sjávarins. Þessi áhrif hafa verið til um
fjöllunar hjá vísindanefndum IWC og
NAMMCO en eru almennt ekki talin
sérlega mikilvæg fyrir viðgang stofna í
samanburði við ýmsa aðra þætti sem
hafa áhrif á framleiðslugetu sjávar.
Mikilvægt er að auka rannsóknir
á hvölum og hlut þeirra í vist
kerfi
sjávar bæði með beinum rannsóknum
á fæðu og með óbeinum rannsóknum
á efnasamsætum (ísótópum) þar sem
vefjasýni úr hval er hægt nýta til rann
sókna á hvað hvalurinn hefur étið
um dagana. Þá myndu merkingar á
hval með rafeindamerkjum sem skrá
staðsetningu og far hvala kalla fram
nýja þekkingu. Rannsóknir á öðrum
þáttum vistkerfisins, bæði umhverfi,
og á öðrum þrepum vist
kerfisins
(þörungar, svif, fiskar) eru einnig
mikil
vægar og nýtast því vöktunar
rannsóknir Hafrannsóknastofnunar
vel. Á grunni slíkra niðurstaðna væri
kominn grundvöllur fyrir gerð líkana
um orkuflæði í vistkerfi hafsins við Ís
lands og þátt hvala í því.
Af ofansögðu er ljóst að þær tvær
hvalategundir sem veiddar eru hér við
land, hrefna og langreyður, eru í góðu
ástandi og veiðar undanfarinna ára
tuga hafa ekki haft nein merkjanleg
neikvæð áhrif á stofnana. Veiðiráðgjöf
Hafrannsóknastofnunar byggist á um
fangsmiklum vísindalegum úttektum
sem hafa farið fram innan helstu al
þjóðlegu stofnana á þessu sviði þar
sem beitt er ítrustu var
úðar
nálgun
til að tryggja sjálfbærni veiðanna.
Einnig er ljóst að hvalir skipa veiga
mikið hlutverk í vistkerfi sjávar við Ís
land sem nauðsynlegt er að rannsaka
betur sem hluta af vistkerfisnálgun við
stjórnun nýtingar auðlinda hafsins.

Reiðarslag ef loðnan birtist ekki
Ö
rt dvínandi vonir eru nú um að
nokkuð verði úr loðnuvertíð.
Þrátt
fyrir
gífurlega
leit á stórum hafsvæðum hefur
Hafrannsóknarstofnun ekki tekist að
finna og mæla nægilega mikið af loðnu
til að menn treysti sér til að heimila
loðnuveiðar. Einungis hafa verið mæld
rúm 200 þúsund tonn.
Um langan aldur hefur reglan hefur
verið sú að aldrei megi veiða meira en
svo að um 400.000 tonn af kynþroska
loðnu séu skilin eftir til hrygningar.
Það er því ljóst að menn eru víðs fjarri
því að finna nægilega mikið af loðnu til
að opnað verði á veiðar.
Hagfræðideild
Landsbankans
tók í síðustu viku saman áhugavert
ágrip um mikilvægi loðnunnar fyrir
þjóðarbúið. Þar kemur fram að
loðnan er næst verðmætasti nytjastofn
Íslendinga á eftir þorskinum. Á
síðasta ári var útflutningsverðmæti
loðnuafurða alls 17,8 milljarðar
króna. Árlegt útflutningsverðmæti
loðnu var að meðaltali 23,2 milljarðar
árin 2012–2018 . Þetta var um
9,4% af heildarútflutningsverðmæti
sjávarafurða á tímabilinu.
Loðnubrestur
mun
þannig
hafa töluverð neikvæð áhrif á
landsframleiðslu þjóðarinnar og þar
með tekjur fjölda fólks, bæði sjómanna
og þeirra sem starfa við vinnslu. Auk
þess verða ríki, sveitarfélög og fyrirtæki
í sjávarútvegi fyrir tekjumissi.
„Verði það niðurstaðan að ekki
verði veidd nein loðna mun það sæta
töluverðum tíðindum enda hefur loðna
verið veidd hér við land samfleytt frá
árinu 1963. Þó komið hafi vertíðir
með mjög litlum veiðum hefur það
aldrei farið svo að ekki hafi orðið nein
veiði. Af slæmum vertíðum má helst
nefna árið 2009 þegar veidd voru
15 þúsund tonn og árið 1982 þegar
veiðar námu einungis rúmlega 13
þúsund tonnum. Þegar mest lét námu
veiðar 1,3 milljón tonnum árið 1997
en segja má að mestu veiðarnar hafi
verið á tímabilinu 1996-2002 þegar
meðalveiðar ársins námu 976 þúsund
tonnum. Frá árinu 2002 hafa veiðar
leitað niður á við og verið að meðaltali
190 þúsund tonn síðustu 5 ár,” stendur
í ágripi Hagfræðideildar LÍ. „Allt frá
árinu 2012 hefur útflutningsverðmæti
loðnu verið það næstmesta á eftir
þorskinum, að undanskildu árinu
2014, þegar makríll var með annað
mesta útflutningsverðmætið á eftir
þorski.”
Landsbankinn bendir á að tilhögun
loðnuveiða hefur breyst mikið á síðustu
áratugum. „Á tíunda áratug síðustu
aldar, þegar stofninn var hvað stærstur,
var reglan sú að loðnan var veidd alla
mánuði ársins nema maí og júní. Upp
úr aldamótum tók þetta að breytast
og langstærstur hluti loðnunnar var
veiddur á fyrstu þremur mánuðum
ársins en þó var loðnan einnig veidd
í júní og júlí. Síðustu ár hefur loðnan
nánast eingöngu verið veidd á fyrstu
þremur mánuðum ársins eða rétt
áður en hún hrygnir og drepst. Það er
með ráðum gert enda er aflaverðmæti
veiðanna hámarkað með þeim hætti.
Á þessu tímabili er hrognafylling
loðnunnar í hámarki og sé kvótinn lítill
er hægt að auka hrognatöku á kostnað
t.d. bræðslu en hrognataka gefur mun
meira af sér í aflaverðmæti á hvert kíló.”
Meðfylgjandi línu- og stöplarit
eru úr ágripi Hagfæðideildar LÍ og
draga glöggt fram beint efnahagslegt
mikilvægi loðnunnar fyrir þjóðarbúið.
Það er svo önnur og meiri saga og
flóknari hvert hlutverk loðnunnar
er í vistkerfi Íslandsmiða, ekki síst
mikilvægi hennar fyrir vöxt og viðgang
okkar helstu botnfiskstofna – þar með
talið þorskinn.

Ledlýsing sími 5513000 / hermann@ledlysing.is / Sýningarsalur í Ármúla 17 h/ Miðbæjarradíó
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Matvælastofnun áréttar
meðferð hrogna á vetrarvertíð
Hrogn og lifur með nýdregnum þorski er alger sælkeramáltíð á þessum tíma árs.
Hér er þorskhrognum skilað á land í Sandgerði fyrir allmörgum árum síðan.

WENCON verndandi viðgerðarefni
- Lengir líftímann
Vænum þorski landað á vetrarvertíð.
Eiður Ólafsson skipstjóri og
útgerðarmaður á Ísak AK í Akraneshöfn.

N

ú
þegar
hefðbundin
vetrarvertíð er hafin og
hrognatíðin gengin í garð, vill
Matvælastofnun minna á mikilvægi
góðrar meðhöndlunar fisks og
fiskafurða.

Neyðar- eða
skammtímalausnir

Viðgerðir og
viðhald um borð

Lausnir fyrir verkstæði
eða slipp

Allir aðilar sem koma að meðferð
og dreifingu matvæla eru ábyrgir fyrir
réttri meðferð sem tryggir öryggi
og gæði matvæla. Við meðhöndlun
hrogna er mikilvægast að rétt sé staðið
að meðferð og frágangi við slægingu
um borð í skipum eða slægingarstöð.

Aðskilja eftir tegundum

Halda skal mismunandi tegundum
aðskildum ef selja á hrogn undir
fisktegundaheiti. Ef hrogn eru seld sem
þorskhrogn (Gadus morhua) eiga það
að vera hrogn úr þorski. Ef tegundum
er blandað saman skal merkja þau sem
blönduð hrogn og tilgreina tegundir.
Annað er blekkjandi fyrir kaupendur.
Skv. 11 grein laga nr. 93/1995 um
matvæli er óheimilt er að hafa matvæli
á boðstólum eða dreifa þeim þannig
að þau blekki kaupanda að því er
varðar uppruna, tegund, gæðaflokkun,
samsetningu, magn, eðli eða áhrif.
Einnig er bent á að reglugerð nr.
1379/2013
um markaðssetningu
fisks og fiskafurða (CMO regulation)
er í gildi í Evrópu og verða fyrirtæki
sem setja vörur á markað í Evrópu að
merkja í samræmi við kröfur hennar.

Erum fluttir og höfum opnað á Vesturhrauni 1, Garðabæ.
Bjóðum viðskiptavini velkomna á nýja staðinn.

Vesturhrauni 1 - 210 Garðabæ
www.blossi.is - blossi@blossi.is

Margs ber að gæta

Nokkur atriði sem hafa ber í huga

við veiðar og vinnslu skv. reglugerð
EB/853/2004 viðauki III, VIII. þáttur
(Ísl. nr. 104/2010):
- Gera skal að afla eins fljótt og
kostur er
- Blóðga skal fisk þegar hann er
dreginn um borð og láta blæða í
ísbaði (rennandi vatni/sjó)
- Slæging skal fara fram að lokinni
blóðgun
- Þá hluta aflans, sem ætlaðir eru
til manneldis, skal þvo vandlega og
aðskilja frá óætum hlutum
- Kæla skal afurðirnar; fisk, hrogn
og lifur, sem næst hitastigi bráðnandi
íss með ísun, eða frysta
- Verja skal allar afurðir fyrir veðri
og vindum
- Eigi að nýta hrogn og lifur til
manneldis skal flokka afurðir eftir
fisktegund

Vandað til verka og geymslu

Til að tryggja sem best gæði
hrogna og lifrar skal:
- Vanda slægingu, svo hrogn og
lifur séu eins heil og kostur er
- Varast að rjúfa himnuna sem
myndar hrognasekkinn og ver
hrognin
- Varast að láta meltingarensím
s.s. gall leika um afurðirnar
- Nota minni ílát svo komist verði
hjá því að hrognasekkurinn gefi sig
undan þrýstingi
- Nota krapa til kælingar
Á vefsíðu Matís, Kæligátt, má
einnig finna ógrynni upplýsinga um
aflameðferð.
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Við erum til taks!
UMSJÓNARMAÐUR

Ratsjár- og fjarskiptastöð Bolafjalli
Landhelgisgæsla Íslands leitar að
áhugasömum einstaklingi til að slást í
samhent teymi Gæslunnar. Starfið felur í sér
daglega umsjón, eftirlit og viðhald svæða,
búnaðar, tækja og mannvirkja. Viðkomandi
þarf að vera traustur, hafa ríka þjónustulund
og geta tekist á við krefjandi verkefni.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi s.s. iðnmenntun

Helstu verkefni:
• Öryggis- og svæðisgæsla

• Umsjón með birgðum og varahlutalager

Starfsstöð: Ratsjár- og fjarskiptastöð Atlantshafsbandalagsins
á Bolafjalli. Um dagvinnu er að ræða en utan þess þarf
viðkomandi að vera tilbúinn til að bregðast við í sérstökum
tilvikum. Laun eru samkvæmt kjarasamningi SFR og ríkisins.

• Eftirlit með verktökum

Umsóknarfrestur er til og með 12. mars 2019

• Umsjón með bifreiðum, snjósleðum og vinnuvél

Sótt er um starfið á starfatorg.is, starfsauglýsing númer
201902/439. Umsókn þarf að fylgja starfsferilsskrá og
kynningarbréf. Umsjón með ráðningu hefur Intellecta,
thelma@intellecta.is. Öllum umsóknum verður svarað að
ráðningu lokinni.

• Almennt viðhald ásamt eftirliti með vélum og tækjum

• Almenn húsvarsla og umhverfisvernd
• Önnur tilfallandi verkefni í samráði við yfirmann

• Vinnuvélapróf og ökuréttindi skilyrði
• Almenn íslensku og enskukunnátta
• Sjálfstæði í starfi og snyrtimennska
• Starfsmenn skulu uppfylla skilyrði fyrir öryggisheimild samanber varnarmálalög nr. 34/2008 og reglugerð nr. 959/2012.

Landhelgisgæslan er borgaraleg öryggis, eftirlits- og
löggæslustofnun sem sinnir öryggisgæslu og björgun á
hafi úti og fer með löggæslu á hafinu. Samkvæmt lögum
nr. 52/2006 um Landhelgisgæslu Íslands er henni falið að
gæta ytri landamæra og að standa vörð um fullveldisrétt
Íslands á hafsvæðinu í kringum landið. Landhelgisgæslan
annast framkvæmd öryggis- og varnartengdra verkefna hér
á landi samanber heimild í varnarmálalögum nr. 34/2008.

Hjá Landhelgisgæslunni starfar tæplega 200 manna
samhentur hópur sem hefur að leiðarljósi slagorðið:
Við erum til taks. Gildi okkar eru:
Öryggi – Þjónusta - Fagmennska.
Höfuðstöðvar eru í Skógarhlíð 14 í Reykjavík en starfsstöðvar eru einnig á Reykjavíkurflugvelli, varðskipum,
ratsjár- og fjarskiptastöðvum og öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli. Nánari upplýsingar um starfsemina er að
finna á: www.lhg.is og á fésbókarsíðu okkar.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Inga Guðrún Birgisdóttir,
mannauðsstjóri Landhelgisgæslu Íslands, ingab@lhg.is
LHG.IS

Tæki til vetrarþjónustu
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Nú eru horfur á að hægi á vexti. Hér landar Venus NS loðnu til mjöls-, lýsisog hrognavinnslu á Akranesi fyrir ári síðan. Nú eru daufar vonir um að
nokkuð verið úr loðnuvertíð.

Iceland Seafood á Spáni og
Icelandic Ibérica hefja samruna

S
KÓLNUN FRAMUNDAN Í HAGKERFINU

H

agstofa Íslands hefur gefið út
endurskoðaða
þjóðhagsspá
að vetri í ritröð sinni,
Hagtíðindum. Spáin tekur til áranna
2018 til 2024.

Samdráttur landsframleiðslu

Útlit
er
fyrir
að
verg
landsframleiðsla aukist um 1,7% í ár.
Það er nokkuð minni aukning miðað
við meðalvöxt síðustu fimm ára sem
er um 4,4%.
Verri horfur í ár má meðal
annars rekja til minni útflutnings, en
reiknað er með tæplega 3% aukningu
þjóðarútgjalda.
Næstu ár er gert ráð fyrir að
hagvöxtur verði á bilinu 2,5 til 2,8%.
Gert er ráð fyrir að hægja muni á
vexti einkaneyslu í ár og að hann verði
3,6%.
Uppfærðar
fjárhagsáætlanir
sveitarfélaga,
ásamt
fjárlögum
2019 sem afgreidd voru í desember
síðastliðnum, gera það að verkum að
endurskoðuð spá fyrir vöxt samneyslu
í ár er 2,7%.

Minni fjárfestingar

Hægt hefur á fjárfestingu að
undanförnu og er áætlað að hún
aukist um rúmlega 1% í ár en vaxi
hraðar eftir það. Gert er ráð fyrir að
fjárfestingarstig verði lítillega yfir
meðaltali síðustu 20 ára sem er í
kringum 22% af landsframleiðslu.
Útflutningshorfur hafa versnað
frá fyrri spá vegna aukinnar óvissu
í ferðaþjónustu og líkum á minna
framboði flugs til landsins á árinu.
Reiknað er með 1,6% vexti útflutnings
á árinu.

Verðbólgudraugur rumskar

Eftir að gengi krónunnar tók að
lækka síðastliðið haust versnuðu
verðbólguhorfur. Í ár er spáð 3,8%
verðbólgu, þar sem gengisáhrif vega
þungt. Óvissa um verðbólguhorfur
er þó töluverð vegna breytinga
í
ferðaþjónustu
og
útkomu
kjarasamninga.
Hagstofan gaf síðast út þjóðhagsspá
2. nóvember sl. og er næsta útgáfa
fyrirhuguð í maí.

tjórn
Iceland
Seafood
International
(ISI)
hefur
ákveðið að hefja sameiningu á
tveimur dótturfélögum sínum á Spáni,
Iceland Seafood Spain og Icelandic
Ibérica. Félagið Icelandic Ibérica varð
hluti af ISI samsteypunni í september
á síðasta ári í kjölfar kaupa ISI á
Solo Seafood sem þá var aðaleigandi
Icelandic Ibérica.
Markmið samrunans er að styrkja
enn frekar markaðsstöðu félagsins í
Suður-Evrópu, þar sem fyrirtækin eru
leiðandi í léttsöltuðum og söltuðum
þorski. Samanlögð velta félaganna
tveggja er um 180 milljónir evra.
Þessi
tvö
fyrirtæki
verða
stærsta einstaka eining innan ISI
samsteypunnar að samruna loknum.
Félögin sem eru með starfsemi
víðsvegar á Spáni og á Ítalíu en þau
framleiða og selja undir vinsælum
og þekktum vörumerkjum í SuðurEvrópu.
Icelandic Ibérica var stofnað árið
1996 og er í dag stærsti söluaðili létt
saltaðs þorsks frá Íslandi í SuðurEvrópu, sem er stærsta markaðssvæði
íslenskra þorskafurða.
Iceland Seafood Spain var stofnað
árið 1988 og byggir á áratuga reynslu
af markaðssetningu á söltuðum
þorskafurðum.
Nýju sameinuðu félagi verður stýrt
af Magnúsi B. Jónssyni, núverandi
forstjóra Iceland Seafood Spain
en Hjörleifur Ásgeirsson, forstjóri
Icelandic Ibérica, lætur af störfum

viftur

ATEX fyrir vélarými og lyftararými

Bjarni Ármannsson forstjóri
Iceland Seafood International.
Ljósmyndari: Íris Dögg
Einarsdóttir.

eftir 23 ár í starfi. ,,Þessi breyting er
rökrétt skref í þeirri framþróun sem
við höfum verið í, í Suður Evrópu.
Ég vil nota þetta tækifæri og óska
Magnúsi B. Jónssyni til hamingju
með nýtt starf en ég veit að hann
mun ásamt sterku teymi á Spáni ná
framúrskarandi árangri í að þróa
áfram þessa nýju einingu. Ég hlakka
mikið til að styðja við þetta verkefni
og fylgjast með fyrirtækinu styrkjast
enn frekar,” segir Barni Ármannson
forstjóri Iceland Seafood International
við þetta tilefni í fréttatilkynningu

frá fyrirtækinu. Sjálfur tók Bjarni við
stöðu forstjóra þess í lok janúar sl.
,Ég vil jafnframt koma á framfæri
þökkum til Hjörleifs Ásgeirssonar,
framkvæmdarstjóra Icelandic Ibérica.
Hjörleifur hefur verið hjá félaginu á
Spáni frá stofnun en í dag er Icelandic
Ibérica stærsta fyrirtæki í sölu á létt
söltum þroski í suður Evrópu. Hann
hefur á þessum tíma náð á einstakan
hátt að byggja upp nýjan markað á
þessu svæði og hverfur nú frá sterku
fyrirtæki sem er leiðandi á sínu sviði,”
sagði Bjarni Ármannsson.

Frystiklefabjöllur
með vararafhlöðu

Hitasíritar
Til að hengja upp
eða senda með
sendingum

Til á lager og sérpöntun

Pressur
Áratuga reynsla
Lágværari
Hagkvæmari

íshúsið ishusid.is

S: 566 6000 | Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur, græn gata
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t nýtt ár og
samfylgdina
ri

SJÁVARÚTVEGUR
HAFNARFJARÐARHÖFN
tengir flutninga um allan heim

- UNDIRSTAÐA VELFERÐAR

Gleðileg jól
og farsælt
t nýtt ár og
komandi
samfylgdina
ri
nýtt ár

SIGURBJÖRN EHF.
GRÍMSEY

SANDGERÐISHÖFN

SEYÐISFJARÐARKAUPSTAÐUR

SNÆFELLSBÆR

Verkalýðs- og
sjómannafélag
Keflavíkur og nágrennis

Bolungarvík

Tálknafjarðarhreppur

Skip ehf. óskar útgerð og áhöfn
Kaldbaks EA til hamingju
með nýtt og glæsilegt skip
Í skipinu er spil frá Seaonics
Súðavíkurhreppur

SUÐURNESJABÆR
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Súrir pungar og samkeppnishæfni

Heiðrún Lind bendir hér á mikilvægi samkeppnishæfni sjávarútvegsins.

A

llar vörur sem framleiddar eru,
sama hvaða nafni þær nefnast,
þarf að selja vilji maður hafa
eitthvað upp úr framleiðslunni.
Það þarf að vera markaður fyrir
þær. Markaðurinn byggist á því að
einhverjir vilji kaupa vöruna á því
verði sem framleiðandinn er tilbúinn
að selja á. Samhengið er nokkuð
augljóst.
Íslenskan fisk þarf alltaf að flytja
á markað; annaðhvort með flugi eða
skipi, frystan eða ferskan. Því fylgir
óhjákvæmilega kostnaður sem ekki
verður hjá komist. Samkeppnisstaða
íslensks sjávarútvegs er lakari, því
lengra sem flytja þarf fiskinn. Nefna má
að flutningskostnaður er umtalsvert
hærri hjá íslenskum fyrirtækjum en
norskum, en Norðmenn eru okkar
helsta samkeppnisþjóð í sjávarútvegi.

Alþjóðlegir og staðbundnir

Markaðir geta verið alþjóðlegir
eða staðbundnir. Markaður fyrir

súra íslenska hrútspunga er nokkuð
staðbundinn á Íslandi. Öðru máli
gegnir um íslenskt sjávarfang.
Samkvæmt
upplýsingum
frá
Hagstofunni eru um 98% af íslenskum
fiski seld á alþjóðlegum markaði. Þar
fer baráttan um hylli neytenda fram,
þar er víglína íslensks sjávarútvegs.
Sá sem situr eftir í samkeppninni
er fljótt afskrifaður. Íslenskum
sjávarútvegsfyrirtækjum hefur tekist
vel í sölu á sinni framleiðslu. Sem
betur fer. Það eru þó blikur á lofti sem
ber að taka alvarlega. Hverjar eru þær?

Samkeppni og vinnuafl

Samkeppnin á mörkuðum þar sem
íslensk fyrirtæki hafa komið ár sinni
fyrir borð miðast ekki eingöngu við
það að íslenskur þorskur keppi við
þorsk frá öðrum þjóðum, eða ýsa
við ýsu. Markaðssetning á fiski snýst
öðrum þræði um að fá fólk til að
borða fisk, síðan er hægt að reyna að
fá fólk til að kaupa ákveðnar tegundir

af fiski frá ákveðnum löndum. Íslenskt
sjávarfang keppir við sjávarfang frá
öllum heimshornum. Einnig frá
löndum þar sem vinnuafl er margfalt
ódýrara en hér á landi. Segja má að
þarna séu í uppsiglingu tvær áskoranir
sem tengjast.
Fyrst er að nefna hið augljósa að
ódýrt vinnuafl í útlöndum verði til
þess að unninn fiskur frá Íslandi missir
að nokkru leyti samkeppnishæfni.
Við það færist virðisauki vinnslunnar
og að lokum vinnslan úr landi. Hið
síðara er að þegar hallar undan fæti
hjá fiskvinnslunni minnkar getan til
fjárfestinga. En það er einmitt með
aukinni fjárfestingu í nýjustu tækni
sem hægt er að mæta samkeppni.
Þarna leiðir eitt af öðru.

Önnur áhrif – tæknifyrirtæki

Fleiri áskoranir munu þó fylgja,
sem eru kannski ekki eins augljósar.
Mikið af þeirri tækni, sem notuð er
í íslenskri fiskvinnslu og íslenskum

Umbúðamiðlun ehf
s: 555 6677

umb.is

Okkar umbúðir eru ætlaðar undir matvæli
Vinsamlega skilið tómum umbúðum strax á næsta fiskmarkað

skipum, er hannað og framleitt af
íslenskum fyrirtækjum. Þessi iðn- og
tæknifyrirtæki hafa á undanförnum
árum flutt út tæki og tól fyrir tugi
milljarða króna. Tilvist margra
þeirra og tilurð er vegna íslensks
sjávarútvegs. Án öflugs sjávarútvegs
og getu til fjárfestinga hefðu mörg
þessara fyrirtækja ekki komist á legg.
Innan iðn- og tæknifyrirtækja
vinnur vel menntað fólk úr ýmsum
geirum og störfin eru vel borguð.
Þarna hefur orðið til raunveruleg
auðlind við hlið hinnar hefðbundnu
í sjónum. Þessi þróun er afar
jákvæð og þjóðhagslega mikilvæg.
Skert samkeppnishæfni íslensks
sjávarútvegs mun hafa neikvæð áhrif á
hana. Æxlist hlutir á þann veg væri það
afar dapurlegt og í raun ábyrgðarhluti
að láta svo fara.

Heimatilbúnar hindranir –
hætta

Þá ber að nefna að íslensk
sjávarútvegsfyrirtæki njóta í engu
ríkisstyrkja eins og sjávarútvegur víða
um heim. Einnig eru gjöld á íslenskan
sjávarútveg þau hæstu í heimi og
íslenskur sjávarútvegur er einn
örfárra sem greiðir auðlindagjald.
Allt þetta verður til þess að draga
úr samkeppnishæfninni. Eitt lítið
dæmi um skattlagningu sem er
umfram það sem gerist í okkar
helsta samkeppnislandi. Á Íslandi
er lagt á kolefnisgjald, eins og í
Noregi. Hér á landi er það tæpar 10
krónur á hvern lítra olíu, en í Noregi

4 krónur. Þarna munar um minna,
því eldsneytiskostnaður er að jafnaði
annar stærsti kostnaðarliður í útgerð.
Eitt er það að ákvarðanir til
heimabrúks dragi tennurnar úr
samkeppnishæfni sjávarútvegs á
alþjóðlegum vettvangi. Annað er að
vinna upp stöðu á mörkuðum, tapist
hún á annað borð. Þótt margir vilji fisk
á sinn disk, eru ákveðin fyrirtæki úti
í hinum stóra heimi sem hafa mikið
um það að segja hvaða fiskur endar í
hvaða búðum. Traust og viðvarandi
viðskiptasambönd hafa verið fléttuð
milli íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja
og útlendra kaupenda. Þar skiptir
afhendingaröryggi mestu máli. Það er,
að kaupendur fái sinn fisk þegar þeir
vilja og það með reglubundnum hætti.

Ábyrgð á uppnámi

Álögur á íslenskan sjávarútveg
og óróleiki í starfsumhverfi hans
heima fyrir skemma fyrir og draga
úr samkeppnishæfni sjávarútvegsins
og hættan við þær aðstæður er sú að
tengslin við kaupendur trosna. Slitni
þau alveg er hægara sagt en gert að
koma þeim á, á nýjan leik. Þar með
væri þurrkað út áratuga samstarf á
milli erlendra kaupenda og íslenskra
framleiðenda.
Því skyldum við, að ástæðulausu,
setja þann góða árangur sem náðst
hefur í markaðssetningu á fiski í
uppnám; hver ætlar að taka ábyrgðina
á því að íslensk sjávarútvegsfyrirtæki
missi samkeppnishæfni og þar með
fótfestu á alþjóðlegum markaði?

Fjöldi nýrra skipa hafa bæst í íslenska flotann á undanförnum misserum
en endurnýjun skipa og búnaðar er nauðsynleg ef takast á að viðhalda
samkeppnishæfni í umhverfi sem verður stöðugt alþjóðlegra. Hér er
skuttogarinn Breki VE í slipp í Reykjavík fyrr í þessum mánuði. Hann kom með
systurskipi sínu Páli Pálssyni ÍS sem nýsmíði til landsins frá Kína í fyrra.
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Við óskum sjómönnum
innilega til hamingju
með daginn.

Fullbúin sjávarútvegslausn í áskrift
Microsoft Dynamics NAV
Wise hefur verið leiðandi í þróun hugbúnaðarlausna fyrir sjávarútveg
um árabil með WiseFish í fararbroddi, CfMD vottað af Microsoft.
Þú færð sjávarútvegslausnir
í áskrift á navaskrift.is.
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Bjóðum einnig Office 365 í áskrift.
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EKKI SOFNA Á VERÐINUM
Láttu ekki ofþreytu sigla þér í strand. Svefnskortur er
algeng orsök slysa á sjó. Gætum þess að fá næga hvíld
og vökum yfir öryggi okkar.
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